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प्रकरण १
“तुला तर माशी देखील पकडता येत िाही आणि 

मला तर तू पकडूि शकिार िाहीस!” मी समुद्रककिाऱ्यावर 
पळत होत ेआणि माझी लहाि भावंड ेमाझ्यामागे पळत 
होती. माझ्या वडडलांच्या मासेमारी बोटीमागे मी उडी 
मारली.

“माररया!” माझी आई बोटीत बसूि जाळे दरुुस्त करत 
होती.



“इथे येऊि बस जरा. मला तुझ्याशी बोलायिं आहे.” 
आई म्हिाली.

त ेकाहीतरी महत्त्वािं असावं असं ददसत होतं.

मी बोटीत िढले आणि नतच्याजवळ बसले.

दरवर्षी दहवाळ्यात सॅि रेमो या आमच्या समुद्र 
ककिाऱ्यावरच्या खेड्यात महालांसारख्या मोठ्या घरांमध्ये 
श्रीमंत लोक रहायला येत असत.

माझी आई तयांच्याकड ेघरकाम करत असे. 
माझ्या वडडलांिा मासेमारीतूि जे काही थोडफेार पैसे 
ममळत असत तयात केवळ आईच्या या कामािेि भर 
पडत असे.

“आता लवकरि दहवाळ्यातले पाहुिे येऊ
लागतील,” माझी आई म्हिाली. “आता इथल्या
सववि बायकांिा काहीतरी काम ममळवावे लागेल.”



“सवव बायकांिा म्हिजे?”

आईला मला कोिती महत्त्वािी गोष्ट सांगायिी 
होती त ेमाझ्या लक्षात आले होते.

“हो, माररया. तू आता १३ वर्षाांिी झाली आहेस. 
म्हिजे आता काम करायला हरकत िाही.”

आणि अशा तऱ्हेिे काही आठवड्याति आल्रेड 
िोबेल या स्वीडिहूि आलेल्या एका गहृस्थांच्या घरात 
मी काम करू लागले.

प्रकरण २

श्रीयुत िोबेल हे काही फारसे 
आिंदी गहृस्थ िव्हत,े पि ते िेहमी 
कामात गढलेले असत. बागेच्या
एका टोकाला तयांिी एक 
प्रयोगशाळा होती आणि नतथे अिेक 
बाटल्या आणि िंबू घेऊि ते काम 
करत असत.



त ेिेमके काय करत असत हे माझ्यासाठी एक 
गूढि होत.े पि माझा धाकटा भाऊ आणि तयािे ममत्र 
म्हिायि ेकी त ेएक ववचित्र जादगूार आहेत.

त ेजगातील अतयंत श्रीमंत लोकांपैकी एक आहेत 
असे गावातील मोठी मािसे म्हित असत.

पि मी आिंदात होत.े सॅि रेमोमधील माझे काम 
सवावत िांगले होत ेअसे मला वाटत होते.

पि एक ददवस हे सववि बदलले.

“माररया, आज सकाळपासूि तू फारि खुशीत 
ददसतसे!” िोबेल साहेब म्हिाले.

“काल आमच्याकड ेएक पाटी होती,” मी उत्तर ददले.

“आम्ही सगळे सहलीसाठी डोंगरावर गेलो होतो. 
माझ्या धाकट्या भावािा, एमममलयोिा काल वाढददवस 
होता. लहािगा एमममलयो हा माझा सगळ्यात लाडका भाऊ 
आहे. साहेब, तुम्हाला पि भाऊ-बदहिी आहेत का?”

अिािक िोबेल साहेबांिा िहेरा रागािे लाल ददसू 
लागल्यावर मात्र मी बोलायिी थांबले.

“बस! बस कर आता! माझ्याि घरात असतािा माझी 
िषे्टा करायिी तुझी दहमंति कशी झाली?” त ेमाझ्यावर 
ओरडले.

तयांिी दार जोरात ढकलले. “आताच्या आता निघ! 
आणि कधीही परत येऊ िकोस!”



मला परत सांगण्यािी काहीि गरज िव्हती. मी तीर 
सुटावा तयाप्रमािे पुढच्या दरवाजातूि बाहेर पडले आणि 
थेट रस्तयावरूि पळत सुटले.

काय घडले हे जेव्हा मी आईला सांचगतले तेव्हा मला 
मुळीि सहािुभूती ममळाली िाही. “मूखव मुलगी! समजत 
िाही तरी िको नतथे तोंड िालवतसे!” ती मला रागावली.

माझ ेवडील देखील िांगलेि रागावले. ववशेर्षतः तयांिा 
जेव्हा समजले की मी िोबेल साहेबांकडूि माझ्या कामाि े
पैसे ि घेताि पळूि आले होत ेतवे्हा तर त ेअचधकि 
चिडले.

“उद्याि सरळ तयांच्याकड ेजा आणि काम केलेल्या 
ददवसांि ेपैसे घेऊि ये, समजले का?”

“हो, बाबा!”

तया रात्री मला झोपि येईिा. िोबेल साहेबांकड ेपरत 
जाण्यािी मला फार भीती वाटत होती.

मला अिािक कामावरुि काढूि टाकण्यासारखे मी 
काय केले होत ेत ेमला समजत िव्हते.

मला फक्त इतकेि कळले होत ेकी िोबेल साहेब फार 
अस्वस्थ होत.े



प्रकरण ३
दसुऱ्या ददवशी पहाटे गडगडाटासारखा 

आवाज ऐकूि मला जाग आली.

संपूिव घर हादरत होत.े हा ढगांिा 
गडगडाट होता की भूकंप?

मी णखडकीकड ेपळाले.

पहाटेि ेआकाश उजळले होते.

वादळ िव्हत ेआणि भूकंपही झाला 
िव्हता.

परंतु समुद्रककिाऱ्यावरच्या 
मोठ्या घरातूि धुरािा लहािसा 
लोळ बाहेर पडत होता.

मी पटकि कपड ेिढवले आणि पायात
काही ि घालताि ककिाऱ्यावरूि िोबेल 
साहेबांच्या घराकड ेपळत निघाले.

अजूि जरी ददवस पूिव उजाडला िसला 
तरीही घराबाहेर लोकांिी गदी जमली होती.

धूर काही घरातूि येत िव्हता, तर तो
बागेच्या एका कोपऱ्यात असलेल्या िोबेल 
साहेबांच्या प्रयोगशाळेतूि येत होता हे आता 
स्पष्ट ददसत होत.े



िोबेल साहेबांच्या घरािी देखभाल करिाऱ्या बाई 
घराच्या पुढच्या दरवाजातूि आपले सामाि घेऊि 
पळत पळत घराबाहेर पडल्या.

आपल्या कपाळाकड ेबोट िेऊि तया ककंिाळल्या, 
“तयांि ेडोके कफरले आहे! वेडा परदेशी! आपल्याला 
सगळ्यांिा त ेएक ददवस स्फोटात उडवूि देतील! मी 
आता इथे एक ममनिटभर देखील काम करिार िाही!”

जमलेल्या काही लोकांिी नतला नति ेसामाि घेऊि 
जायला मदत केली.

बाकीि ेलोक एकमेकांशी बोलता बोलता हळू हळू पांगू 
लागले.

“तयांि ेडोके दठकािावर िाही, तयांिा मोकळे ठेवता 
कामा िये.” त ेम्हित होत.े

पडद्यामागे उभ्या असलेल्या िोबेल साहेबांिा 
काळजीत असलेला िहेरा मला ददसला.

मी घरी परत आले तवे्हा आई कठोर आवाजात 
म्हिाली, “तू परत कधीही तया मािसाच्या घरी 
जायिं िाहीस, तुझा रादहलेला पगार घ्यायला सुद्धा 
िाही, समजलं िा?”

मी समुद्रककिाऱ्यावर जाऊि वाळूत रेघोट्या काढत 
बसले आणि माझा लहाि भाऊ एमममलयो लाकडािा 
एक तुकडा घेऊि पाण्यात खेळत होता.



“माररया?” माझ्यामागूि एक ओळखीिा पि परदेशी 
आवाज ऐकू आला.

मी िटकि वळूि पदहले.
“िोबेल साहेब!”
“तुझा रादहलेला पगार.” तयांिी एक पाकीट 

माझ्यासमोर धरले.
मी त ेघेतले आणि तयांिा तोंडातल्या तोंडात 

धन्यवाद ददले. खरे तर हे ववचित्र होत,े पि आता त े
मुळीि भीतीदायक ददसत िव्हत.े उलट त ेजरा द:ुखी 
ददसत होत.े

“तुमच्या प्रयोगशाळेतील अपघातात बरेि िुकसाि 
झाले का?” मी वविारले.

माझा प्रश्ि लक्षात यायला तयांिा थोडा वेळ लागला, 
कारि त ेएमममलयोकड ेलक्ष देऊि पाहत होते.

“आं… ? िाही. िाही. ववशेर्ष काही िाही.” मग जरा 
थांबूि त ेम्हिाले, “माररया, तू माझ्याकड ेकामाला परत 
येशील का?”

तयांिी स्वतः मला वविारले! आदल्या ददवशी त े
माझ्यावर चिडले होत ेतयािी पुसटशी खूिही आता िव्हती.



“पि माझ ेआई-वडील मला येऊ देिार िाहीत,” 

मी उत्तर ददले.

“मी जर तुला दपु्पट पगार ददला तरीही?”

मी एक आवंढा चगळला.

“बाबा म्हितात की तुम्ही एक ववचित्र, वेडे गहृस्थ 
आहात!” माझ्या मागूि एक लहािसा आवाज आला. “ते
म्हितात की तुम्हाला डांबूि ठेवायला हवे!”

मी िोबेल साहेबांशी बोलत असतािा एमममलयो 
आमच्याजवळ आला होता हे माझ्या लक्षाति आले िव्हत.े

“एमममलयो!” मी तयाि ेकाि पकडायला गेले पि तयािे 
मला िुकवले. मी तयािा शटव पकडला आणि तयाला ओढत 
घरी िेण्यािा प्रयति करू लागले.

“हा एमममलयो का?” िोबेल साहेबांिी वविारले.

मी माि डोलावली. आदल्या ददवशी एमममलयो 
बद्दल बोलल्यामुळेि मला िोबेल साहेबांच्या रागाला तोंड 
द्यावे लागले होत ेहे मी ववसरले िव्हते.

तयांिी एक उसासा सोडला, “तयाला िीट सांभाळ,” 

त ेम्हिाले.



प्रकरण ४
“काय? तुला दपु्पट पगार देिार?” माझ्या वडडलांिा 

िहेरा रागािे लाल झाला होता. “जगातली सवव संपत्ती जरी 
तयांिी तुला देतो म्हटले, तरीही मी तुला नतथे कामाला 
जाऊ देिार िाही. तयांच्याकडिी घर सांभाळिारी बाई 
देखील निघूि गेली आहे.”

माझ्या आईिे वडडलांकड ेडोळे रोखूि पदहले.

“नतिे िक्कीि कामाला परत जायला हवे. एवढे पैसे 
ममळिार असतील तर त ेतसेि कसे सोडूि देिार?”

“तया वेड्या परदेशी मािसाकड ेतू आपल्या मुलीला 
कामाला पाठविार आहेस का?”

मी आळीपाळीिे दोघांकड ेपाहत रादहले. जिू काही मी 
नतथे िसल्यासारखे त ेमाझ्याबद्दल बोलत होते!

“आपला खिव भागवण्यासाठी तुमच्याकड ेदसुरा काही 
मागव आहे का?”

माझ ेवडील नतथूि रागात निघूि गेले.
तयािंतर माझी आई माझ्याकड ेवळली.
“जे कोिी दपु्पट पैसे द्यायला तयार असतील, त ेकाही 

फार वाईट असिार िाहीत,” ती म्हिाली तवे्हा नतच्या डोळ्यात 
एक िमक होती.



“तयांच्या प्रयोगशाळेत त ेकाय करतात मादहत आहे 
का? स्फोट होईल अशा वस्तू घेऊि त ेप्रयोग करतात.” मी 
मादहती पुरवली.

“तर मग तयांच्या प्रयोगशाळेत जाऊ िकोस.” माझ्या 
आईिे रुक्षपिे उत्तर ददले.

दसुऱ्या ददवशी मी िोबेल साहेबांच्या घरी कामाला 
निघाले तवे्हा माझ्या छातीत जोरात धडधडत होत.े मला 
िोबेल साहेबांकडच्या स्फोटांिी भीती वाटत िव्हती, पि भीती 
वाटत होती ती तयांच्या रागािी.

िोबेल साहेबांमध्ये काहीतरी गूढ दडलेले होत ेम्हिूि 
तयांच्याकड ेकामाला जाण्यात मला कुतूहल आणि उतकंठाही 
होती.

िेमके काय आहे त ेमला जािूि घ्यायि ेहोत.े

प्रकरण ५
पदहल्या ददवशी कामाला गेल्यावर साफ-सफाई, धूळ 

पुसिे, पॉमलश करिे अशी कामािी खूप गडबड होती. या
‘वेड्या शास्त्रज्ञाच्या’ जवळपासही ि जाण्यािी मी काळजी 
घेत होत.े

अिेक ददवस आणि आठवडहेी असेि िालले होते. हे 
काम फारि एकाकी होत.े िोबेल साहेब एकटेि राहत असत.

घरात इतर कोिी िोकरही िव्हत.े तयांच्याकड ेकोिी 
पाहुिे ककंवा साधे भेटायलाही कोिी येत िसे.



रोज सकाळी मी बागेतल्या तयांच्या प्रयोगशाळेत 
तयांिा कॉफी िेऊि देत असे.

ओळीत ठेवलेल्या बाटल्या आणि िंबुंकड ेमी 
बाहेरूिि डोकावूि पहात असे, पि मी आत मात्र जात 
िव्हत.े

िोबेल साहेबांि ेजे काही गूढ रहस्य होत ेतयाि े
उत्तर काही प्रयोगशाळेत सापडिार िाही यािी मला 
खात्री होती.

िोबेल साहेब बरेि वेळा एमममलयोिी िौकशी करत 
पि तया ददवसािंतर त ेकधीि रागावले िाहीत. 
वास्तववक, माझ्या भावाकड ेतयांच्या या रहस्याि ेउत्तर 
आहे अशी आता मला खात्री वाटू लागली होती.

आमच्या गावात आता मी एक महत्त्वािी व्यक्ती 
बिले होत.े “ती बघ, माररया निघाली आहे,” लोक मला 
पाहूि कुजबुजत. “तीि तया वेड्या िोबेल साहेबांकड ेकाम 
करत!े”



एक ददवस िोबेल साहेबांच्या कायावलयात साफ-सफाई 
करतािा माझ्या लक्षात आले की तयांच्या टेबलािा वरिा खि 
उघडा होता.

एका मोठ्या पांढऱ्या रंगाच्या घरासमोर दोि लोक उभे 
असलेला एक जुिा फोटो तयात होता.

तयात सूट घातलेला एक तरुि होता, त ेिोबेल साहेब 
होत ेहे मी सहज ओळखू शकले.

दसुरी व्यक्ती म्हिजे एक माझ्या वयािा मुलगा होता. 
तयािा िहेरा हसरा होता आणि तो खूप देखिा होता.

िीट जवळूि पाहण्यासाठी मी तो फोटो हातात 
घेतला.

अिािक मागि ेदार आपटल्यािा आवाज आला. 
मी िटकि तो फोटो खिात परत ठेवायच्या प्रयतिात 
होत,े पि तया गडबडीत फोटो माझ्या हातातूि 
निसटला आणि खाली जममिीवर पडला.

मी घाईघाईिे तो उिलण्यासाठी खाली वाकले 
पि माझ्यावर एक मोठी सावली पडल्याि ेमाझ्या 
लक्षात आले. मी वर पदहले . “मला माफ करा िोबेल 
साहेब,” मी पुटपुटले. “तो खि उघडा होता…”



काहीही ि बोलता तयांिी तो फोटो माझ्या हातातूि 
घेतला. आता त ेमाझ्यावर ओरडिार आणि मला घरातूि 
िालते व्हायला सांगिार, यािी मी वाट पाहत होत.े

पि तसे काहीि झाले िाही.
बराि वेळ त ेतया फोटोकड ेटक लावूि पहात 

रादहले. आणि तयावेळी माझ्या लक्षात आले की तयांिा 
जरी राग आला असला, तरी तो आता निघूि गेला आहे.

दरूवर कुठेतरी पाहत असल्याप्रमािे दःुखी िजरेिे 
तयांिी माझ्याकड ेपदहले. त ेम्हिाले, “माररया, ये, मी तुला 
एक गोष्ट सांगतो.”

प्रकरण ६

“आतापयांत माझ्या प्रयोगांि ेस्वरूप तुला समजलेि 
असेल,” िोबेल साहेब म्हिाले.

मी माि डोलावली.
“स्फोटके बिविे हा माझ्या वडडलांिा देखील 

व्यवसाय होता. माझ्या देशात स्वीडिमध्ये, स्टॉकहोम या 
शहराजवळ मी तयांच्या आणि माझ्या धाकट्या भावासोबत 
स्फोटकांिा एक लहाि कारखािा सुरु केला होता.



मी परत माि हलवली.
“एक वर्षवभर सवव काही ठीक िालले होते. आम्ही 

िायट्रोग्ललसरीि ववकत असू…”

माझ्या कपाळावर आठ्या ददसल्या असिार.
“… हा एक तलेकट पदाथव आहे, तो खूप स्फोटक 

असतो. खािकामासाठी आणि दगडांच्या खािीत 
वापरण्यासाठी आम्ही तो ववकत असू. सप्टेंबरमध्ये एक 
ददवस काहीतरी भयंकर घडले. एक खूप मोठा स्फोट 
झाला…”

“म्हिजे तुमच्या प्रयोगशाळेत मागल्या आठवड्यात 
झाला तसा?” मी वविारले.

िोबेल साहेबांिी माि िकाराथी हलवली. “तया स्फोटािे संबंध 
कारखािा आणि आजूबाजूिी घरे देखील हादरली.”

त ेऐकूि मी घाबरले.
“पाि लोक मारले गेले. तयातले िार जि कारखान्यातील 

कामगार होत…े”

िोबेल साहेब थांबले. “आणि पािवा?” मी वविारले.
“माझा धाकटा भाऊ एममल.”
यािंतर काहीि बोलण्यािी गरज िव्हती. फोटोतला मुलगा 

म्हिजे िोबेल साहेबांिा लहाि भाऊ एममल होता हे मला कळले.
तयांिा आिखी कोिी भाऊ-बहीि आहेत का असे मी

वविारल्यावर त ेइतके का रागावले होत ेहे देखील मला आता 
समजले. आणि माझ्या एमममलयो या लहाि भावात तयांिा का 
स्वारस्य होत ेहे ही माझ्या लक्षात आले.

आता िोबेल साहेबांि ेरहस्य मला कळूि िुकले होत.े



“एममल हा माझा सवावत लाडका भाऊ होता,” िोबेल 
साहेब शांतपिे म्हिाले. त ेअजूिही फोटोकड ेपाहत होत.े

“मला खरंि वाईट वाटतं,” मी म्हिाले.
िोबेल साहेबांिी फोटो हळूि टेबलावर ठेवला.

“स्फोटके बिवण्याििे काम िा?”

िोबेल साहेबांिी माि डोलावली. “पि जास्त 
सुरक्षक्षत स्फोटके. मी असा शोध लावला की
‘ककसेलगूर’ िावाच्या नछदे्र असिाऱ्या मातीच्या 
लगद्यात जर िायट्रोग्ललसरीि ममसळले, तर त े
हाताळिे पुष्कळि सुरक्षक्षत होत.े हा शोध जर मी 
काही वर्षाांपूवी लावला असता, तर माझा छोटा भाऊ 
आज ग्जवंत असता…”

“गावात याि ेमोठेि पडसाद 
उमटले. मी रस्तयावर गेलो की लोक 
मला धक्काबुक्की करत. कोिी
माझ्यावर थंुकत. ‘खुिी!’ मला पाहूि 
त ेककंिाळत.

“कारखान्याबाहेर लोक मोि े
आित आणि िगरपामलकेिे 
कारखािा बंद करावा अशी मागिी 
करत. मग तो बंद करण्यात आला. 
आम्हाला जाण्यासाठी कुठलीि जागा 
उरली िव्हती. अखेर आम्हाला 
आमिा कारखािा मलर तळ्यातील 
एका जुन्या तराफ्यावर सुरु करावा 
लागला.

“तया ददवसापासूि मी झोकूि 
देऊि काम करू लागलो. कामात
असलं की इतर गोष्टी ववसरिं सोपं 
जात.ं”



िोबेल साहेबांिी हे बोलिे अध्याववरि सोडले. तयांिी खांदे 
उडवले आणि त ेदाराकड ेनिघूि गेले.

“मी हे सवव तुला सांगूि का त्रास देतो आहे हे मलाि 
समजत िाही… एका म्हाताऱ्याच्या मिातले दःुखी वविार!” त े
म्हिाले.

मी हळूि ग्स्मत केले, पि काही बोलले िाही.

पि तयांच्या प्रश्िाि ेउत्तर मला ममळाले होत:े कोिाशी 
बोलावे असे कोिीि तयांिा िव्हते.

तयािंतर िोबेल साहेब आणि मी बरेि वेळा बोलत 
असू. मी तयांिा गावात घडिाऱ्या गोष्टींववर्षयी सांगत 
असे. एक ददवस तर मी तयांिा एन्झो बद्दलही
सांचगतले. तो रोज काम झाल्यावर मला घरापयांत 
सोडायला माझ्यासोबत येत असे.

प्रकरण ७

िोबेल साहेबांिा आणि तयांच्या मोठ्या भावांिा तले 
वाहतुकीिा मोठा व्यवसाय होता, तयाबद्दल त ेमला 
सांगत. एका वेळी तयांच्याकड ेस्वतःच्या मालकीिी ५३ 
तलेवाहू जहाजे होती आणि तयातील काही तर ५ हजार 
टिािी होती! मी हे घरी सांचगतलं तवे्हा बाबांिा देखील त े
ववशेर्ष वाटलं.



िोबेल साहेब परत परत डायिामाइट या ववर्षयाकड े
येत असत.

एक ददवस त ेम्हिाले, “कधी कधी मला वाटतं की मी 
अशी भयंकर गोष्ट शोधूि काढायलाि िको होती.”

“पि साहेब, डायिामाईट तर ककती उपयोगी आहे! 
तयाच्यामुळेि अमभयंतयांिा आल्प्स पववतातूि आगगाडीिा 
रस्ता तयार करता आला, िाही का! डायिामाईट िसत ेतर 
हे शक्य झालेि िसत.े”

िोबेल साहेबांिी संथपिे माि डोलावली.

“त ेखरे आहे. पि युद्धात यािा शस्त्र म्हिूि झालेला 
वापर भयंकर आहे.”

“आता काही तो शोध िाहीसा तर करता येिार िाही.”

“मी या जगातूि निघूि गेल्यावर देखील ‘यािे बॉम्ब तयार 
केले’ अशीि माझी ओळख राहील. आता देखील मला असेि 
म्हितात.”

“पि जगातील सवावत श्रीमंत मािूस म्हिूि देखील लोक 
तुम्हाला ओळखतात.” मी सहजि उत्तर ददले. क्षिभर मला वाटले 
की माझ्या आगाऊपिाबद्दल त ेमाझी कािउघाडिी करतील.



पि तयांिी िुसतीि माि डोलावली.

मग मीि पुढे म्हिाले, “म्हिजे, मला म्हिायिं होतं की 
तुम्ही भववष्यकाळासाठी इतरही काही मागे ठेवू शकाल…”

यावर एक शब्दही ि बोलता िोबेल साहेब खोलीतिू 
निघूि आपल्या अभ्यामसकेत गेले.

आणि मी माझ ेरोजि ेकाम करू लागले.

यािंतर मात्र िोबेल साहेब कधीि डायिामाईट 
बद्दल माझ्याशी बोलले िाहीत.

प्रकरण ८
तयािंतर आिखी दोि दहवाळ्यामध्ये मी िोबेल 

साहेबांच्या घरी काम केले. मग माझा एन्झोशी वववाह 
झाला आणि आम्ही सॅि रेमो सोडूि ककिाऱ्यावरच्याि 
पि आिखी दक्षक्षिेकडच्या एका गावात राहू लागलो.



काही वर्षाांिंतर मी एका वतृ्तपत्रातील मथळा पादहला:
“श्रीयुत िोबेल यांि ेसॅि रेमो मध्ये निधि”. हा ददवस 
माझ्या िांगलाि लक्षात आहे, कारि तयाि ददवशी माझ्या 
दसुऱ्या मुलािा जन्म झाला.

कालांतरािे मला जेव्हा ववज्ञाि व और्षधे, सादहतय 
आणि शांततसेाठी ठेवलेल्या िोबेल पुरस्कारांववर्षयी 
समजले, तवे्हा मी िोबेल साहेबांिा म्हटलेले माझिे शब्द 
मला आठवले:

“भववष्यकाळासाठी तुम्ही इतरही काही मागे ठेवू 
शकाल”.

समुद्र ककिाऱ्यावर माझी दोन्ही मुले पळत, 

खेळत होती आणि मी तयांच्याकड ेपाहत बसले होत.े

माझ्या मोठ्या मुलाि ेिाव आम्ही एमममलयो 
ठेवले होत ेम्हिूि मी खूर्ष होत,े पि धाकट्याि ेिाव 
आम्ही अल्रेडो ठेवले होत ेतयािा मला अचधक आिंद 
होता.



आल्रेड िोबेल यांिा जन्म स्वीडि मधील 
स्टॉकहोम येथे २१ ऑक्टोबर १८३३ रोजी झाला.

१८४२ िोबेल कुटंुब रमशयातील सेंट वपटसवबगव 
येथे राहू लागले.

१८५० िोबेलिी रमशया सोडला. तयांिा ५ भार्षा 
उत्तम रीतीिे बोलता येत होतया. तयांिी िार वर्षे 
अमेररकेत काम केले.

१८६३ िोबेल व तयांच्या वडडलांिी 
िायट्रोग्ललसरीििा पदहला कारखािा सुरु केला.

१८६४ िोबेल यांच्या कारखान्यातील एका 
स्फोटात आल्रेड यांिा धाकटा भाऊ एममल यािा
मतृयू. िायट्रोग्ललसरीि हाताळिे अचधक सुरक्षक्षत 
करण्यासाठी आल्रेड यांि ेसंशोधि सुरु.

१८६७ िोबेल यांिा डायिामाईट साठी 
इंललंडमध्ये पेटंट ममळाले. म्हिजे तयांिी कल्पिा इतर 
कोिालाही वापरता येिार िाही.

१८७६ ‘ब्लाग्स्टंग ग्जलेटीि’ या अचधक शग्क्तशाली 
डायिामाईटि ेिोबेल यांिा पेटंट.

१८९१ रान्स मधूि िोबेल यांि ेइटलीत स्थलांतर. 
काही काळ सॅि रेमो येथे वास्तव्य.

१९०१ िोबेल यांच्या मतृयूिंतर पाि वर्षाांिी 
पदाथवववज्ञाि, रसायिशास्त्र, आरोलय व और्षधे, सादहतय आणि 
शांतता यासाठीिी पदहली िोबेल पाररतोवर्षके देण्यात आली

आल्रेड िोबेल यांि े१० डडसेंबर १८९६ रोजी इटलीतील 
सॅि रेमो येथे वयाच्या ६३ व्या वर्षी निधि झाले.

समाप्त 

कालक्रम


